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چکیده
پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دینداری دانشآموزان دبیرستانهای شهر خلخال در استفاده
از شبکههای ماهوارهای انجام شده است .در این پژوهش ،از مدل چند بعدی گالک و استارک بهره
برده ایم .این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد .جامعه آماری آن ،دانشآموزان دبیرستانهای شهر
خلخال بودند که شمارشان  8663نفر میباشد .حجم نمونه دربردارنده  330نفر است که با استفاده از
فرمول کوکران به دست آمده است .روش نمونهگیری ،طبقهای نسبت به حجم برحسب تعداد مدرسهها
بوده است .ابزار سنجش فرضیهها پرسشنامه است .پرسشنامه نیز به شکل طی لیکرت پن گزینهای بود و
برای تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهرهگیری از نرمافزار
 ،spssپس از تهیه جدول ماتریس ،اطالعات در قالب جدولهای یکبعدی و دوبعدی تنظیم شد .یافتههای
پژوهش نشانگر این بودند که میزان دینداری و بعدهای آن که دربردارنده بعد اعتقادی ،مناسکی و
عاطفی است در استفاده از شبکههای ماهوارهای تفاوت دارند .دینداران جامعه آماری ما کمتر از ماهواره
استفاده میکنند.
کلیدواژهها :شبکههای ماهوارهای ،بعد اعتقادی دینداری ،بعد مناسکی دینداری ،بعد عاطفی
دینداری ،بعد پیامدی دینداری.
 . نویسنده مسئول :استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
 . استادیار پژوهشگاه امام صادق(ع)
 . استادیار دانشگاه آزاد اسالمی -واحد خلخال
 . کارشنا

ارشد علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی
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مقدمه
دینداری مفهومی است که پژوهشگرهای علوم اجتماعی به آن بسیار توجه کردهانـد.
نقشی که دین در جامعه برعهده دارد و نیز ت ثیر آن در جامعه ،به میزان تعهـد و پـای بنـدی
افراد آن جامعه بستگی دارد .به بیان دیگر ،عامل بودن اثـر دیـنداری را افـزایش مـیدهـد.
یکی از راه های سنجش این میزان ،پژوهش در عقاید ،شناخت و مناسک دینی افراد اسـت.
با گذشت زمان ،به پیروی از تیییرهایی که در ارزشهای موجود رخ میدهـد ،نقـش دیـن،
چه در بعد اجتماعی و چه در بعد فردی ،دگرگون میشـود .بنـابراین ،مـیتـوان گفـت کـه
یکی از عوامل مؤثر بر رفتار و نگرش انسانها در جامعه ،دینداری است.
عالمه طباطبایی بر این باور است که دین تنها به نیایش و ستایش خدا نپرداختـه ،بلکـه
برای همة شئون فردی و اجتماعی انسان دستورهایی جامع و مقررات ویـژهای وضـع کـرده
است .از نظـر وی دیـن ،عقیـدههـا و یـک سلسـله دسـتورهای عملـی و اخالقـی اسـت کـه
پیامبران از طرف خداوند برای راهنمایی و هدایت بشر آوردهاند ،اعتقاد به این عقیـدههـا و
انجام دادن این دستورها ،سعادت و خوشبختی انسان را در دو جهان در پی دارد .ایشـان در
تفسیر المیزان دین را مجموعه معرفتهـای ناشـی از مبـدأ و معـاد و قـانونهـای اجتمـاعی،
عبادتها و معاملهها میداند که از راه وحی و نبوت به بشر رسیده ،نبوتی که درسـتیاش بـا
برهان ثابت شده و نیز مجموعهای از اخبار که روایـتگـر صـادق از آن خبـر داده ،روایـت
گری که صادق بودنش نیز با برهان ثابت شده است .در جای دیگر مـینویسـد :دیـن نظـام
عمل برپایة اعتقاد است که مراد از اعتقاد در این مورد تنها علـم نظـر نیسـت؛ زیـرا علـم
نظر به تنهای به عمل نیـاز نـدارد ،بلکـه مـراد از اعتقـاد ،علـم بـه بایسـتگی پیـرو برابـر
اقتضای علم قطع است (طباطبایی.)7394 ،
از دید اندیشمندان علوم اجتماعی دین ،تقسیم جهان به دو دسـته نمودهـای مقـد
غیرمقد

و

است (آرون .)78 :7310 ،آنهـا اسـتدالل مـیکننـد کـه دیـن بـا مناسـک از راه

مشارکت در مراسم مذهبی قدرت اخالقی جامعه آشکارا احسا

میشود و احسـا هـای

اخالقی و اجتماعی از همین راه افزایش مییابد (همیلتون.)68 :7311،
ت مل متفکران در گذشته ،بیشتر بـه محتـوای دیـن و سرگذشـت تـاریخی ادیـان بـوده
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است و کمتر به سراغ بحـثهـایی چـون دیـنداری و مطالعـه تیییرهـایی در احـوال فـردی
رفتهاند .در دورههای جدید «عینیت» در دانش و «فردیت» در جامعـه اهمیـت یافتـهانـد و بـا
رشد بررسی در جریانهای عرفی ،وضع دینـی جامعـه و تیییرهـای دیـنداری اهمیـت پیـدا
کرده و متفکرهای دینپژوه به واکاوی و معرفی شاخوهای آن مشیول شدهاند.
«دینی بودن» 7عنوان دربرگیرنده هر فرد یا پدیدهای اسـت کـه ارزشهـا و نشـانههـای
دینی در آن نمایان میشود .تجلی ارزشها و نشانههای دینـی بـودن در نگـرش ،گـرایش و
کنش های آشکار و پنهان شناخته میشود .فرد دیندار ،از یکسـو ،خـود را عامـل اجـرای
فرمانها و سفارشهای دینی میداند و از سوی دیگر ،خواستهها و ممارسـتهـای دینـی او
را به انسانی دگرگونه با دیگران بدل میسازد .بنابراین ،به دو شیوه یا بـا دو نشـانه مـیتـوان
او را از دیگران باز شـناخت .یکـی از راه «پایبنـدی» و عمـلگرایـی دینـیاش و دیگـری از
«پیامد» دینداری و آثـار آن در فکـر ،جـان و رفتـار فـردی و اجتمـاعی او .دغدغـة اصـلی
گرهارد لنسکی بررسـی همـین ت ثیرهـای دیـن و دیـنداری در زنـدگی جـاری و نهادهـای
عرفی است .پس دینداری به طـور کلـی ،یعنـی داشـتن «خواسـت دینـی» بـه شـیوهای کـه
نگرش ،گرایش و کنشهای فرد را مت ثر سازد (همیل فارب.)7911 ،
رویکردهای جامعه شناختی نسبت به دین هنوز بـه شـدت زیـر تـ ثیر اندیشـههـای سـه
نظریهپرداز کالسیک جامعهشناسی ،یعنی مارکس ،دورکیم و وبر است .هـیچ یـک از ایـن
سه جامعهشنا

خود مذهبی نبودند و همگی فکـر مـیکردنـد کـه اهمیـت دیـن در دوران

امروزی کاهش خواهد یافت .آنها بر این ب اور بودنـد کـه مـذهب بـه شـکل اساسـی یـک
خیال است و طرفدارهای مذهبهای گوناگون ممکن است به طـور کلـی در مـورد اعتبـار
اعتقادهای که دارند و مراسمهایی که در آن شرکت میکنند ،متقاعد شده باشـند (گیـدنز،
.)691 :7361
دین برای انسان است؛ پس بـه جنبـههـا و بعـدهایی فراتـر از بعـدهای مـادی وجـودی
انسان میپردازد .اما برعکس ،دینهایی را میتوان یافت که تنها به برخی از ابعـاد وجـودی
انسان میپردازند و به بعدهای دیگر توجه نمیکنند.
1. Religiousness
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الیاده ( ،)7994مگیـر ( )7991و گـالک و اسـتارک ( )7940از جملـه کسـانی هسـتند
که با توجه به بعدهای گونـاگون و تنـوع در دیـن ،موضـوع را تحلیـل کـردهانـد .همچنـین
درباره وجود ابعاد در دین ،در اسالم نیز تعبیرهـای گونـاگونی وجـود دارد کـه از سـه بعـد
«اعتقادات»« ،احکام» و «اخالق» صحبت شده است (مطهری.)36 :7349 ،
تیییر در فناوری ارتبـاطی و بـه کـارگیری تجهیـزات مـاهوارهای بـرای پخـش برنامـههـای
تلویزیونی ،از تحولهای سالهای حاضر است که امکان دریافت پیامهای مسـتقیم را از آن سـوی
مرزها فراهم میکند .این نوع دریافت ،از محتواهای متفاوت فرهنگی اثرپـذیر بـوده ،مطالعـههـای
نویی را در دوره کنونی زمینهچینی کرده است؛ به طوری که بخـش بزرگـی از تیییـر در الگوهـا،
نگرشهـا و رفتارهـای جوانـان از آن اثـر پذیرفتـهانـد .ایـن نـوع ارتباطـات را از راه دور ارزیـابی
میکنند .جوانان تمایل زیادی به استفاده از شبکههای تلویزیونی ماهوارهای دارند و خانوادهها نیـز
آنها را در این مسیر همراهی میکننـد .همراهـی خـانواده بـا جوانـان در ایـن زمینـه ،راه را بـرای
پذیرش رفتارهای جدید هموار میکند .ساعتهای زیاد استفاده ،آشنایی با انواع شبکهها ،و توجه
به برنامههای شاد و موزیکال از ویژگیهای رفتار مصرفی آنها شمرده مـیشـود .بیشـتر مـردم از
این شبکهها استفاده میکنند .برنامههای این شبکهها در شیوه پوشـش و گـویش و بـه ویـژه
اعتقادهای مذهبی آنها ت ثیر دارد.
پژوهشهای انجامشده در داخل کشور نشـان مـیدهـد کـه میـزان دیـنداری در بـین
افرادی که روزانه از شبکههای ماهوارهای استفاده میکننـد ،کمتـر از افـرادی اسـت کـه از
این شبکهها استفاده نمیکنند .با توجه بـه بحـثهـای یادشـده ،در پـی پاسـخگویی بـه ایـن
سؤال هستیم :آیا میزان دینداری دانشآموزان دبیرستانهای شهر خلخال با میـزان اسـتفاده
آنها از شبکههای ماهوارهای ارتباط دارد؟
در تعالیم دینی بر ویژگیهای تسکیندهنده دین اشـاره شـده اسـت .از آیـه «اال بـذکر
اهلل تطمئن القلوب» میتوان فهمید که با روی آوردن به مذهب ،روب بـه آرامشـی رهنمـون
میشود که انسان را از بیماریها و ناآرامیهای بسیاری برحذر میدارد.
ســنجش دیــنداری از موضــوعهــای پژوهشــی اســت کــه اهمیــت آن را از ک ــرت
تالشهای صورتگرفته برای سنجش آن در سالهای اخیر ،میتـوان دریافـت .از آنجـایی
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که دین برای انسان و اجتماع مهم است و مطالعه دینداری برای جوامعی نظیر مـا کـه دیـن
در سطحهای گوناگون آن نقش و نفوذ مؤثری دارد ،تقاضای به مراتب بیشتری دارد.
اگر چه ارتباط میان انسانها عمـری هـزاران سـاله دارد ،پـژوهشهـای علمـی دربـاره
ارتباط جمعی و وسایل ارتباطی ،نسبتا جدید است .نقش رسانهها در سده معاصـر ،هـر روز
بـیش از پـیش برجسـته شـده اسـت .رسـانههـا امـروز بـه واسـطه کشـ

و بـه کـارگیری

فناوریهای جدید ارتباطی ،تا عمن جوامـع نفـوذ کـرده ،از تـ ثیر بسـزا و تعیـینکننـدهای در
جهتدهی افکار عمومی برخوردار شـدهانـد .انسـان در آخـر قـرن بیسـتم در هالـهای از امـواج و
دریایی از اطالعات غوطهور اسـت و ایـن طلیعـه عصـر جدیـدی اسـت کـه بـر پایـه اطالعـات و
ارتباطات شکل خواهد گرفت .تنها افراد یا ملتهایی قادر به بهرهگیـری بهینـه از امکانـات عصـر
جدیـد خواهنـد بـود کـه از قـدرت و تـوان الزم بـرای سـازماندهی اطالعـات و پـاالیش امـواج
برخوردار باشند (آسا برگر.)7363،
در سالهای اخیر ،نگرانی هایی درباره پایبندی کم جوانـان بـه ارزشهـا و هنجارهـای
دینی و سنتی و افزایش ک رویهای اجتماعی در سطح شهر و بـه ویـژه در میـان جوانـان و
نوجوانان اظهار شده است .دینگریزی یا بیتفـاوتی و بـیتـوجهی نسـلی نسـبت بـه دیـن و
آسـیبپـذیری معنویـت و دیـنداری در یـک جامعـه بـرای همـه کسـانی کـه بـرای انسـان
جایگاهی قائلاند و پیشرفت و آینده بهتـری بـرای جامعـه خـود آرزو دارنـد و نمـیتواننـد
نسبت به ارزش وجودی انسان بیتفاوت باشـند ،سرنوشـت سـاز اسـت .دور شـدن مـردم از
دین و تضعی

و کم رنگ شدن ارزشها و باورهای دینـی بـه قـدری اهمیـت و ضـرورت

دارد که به بررسی و ریشهیابی این عوامل میپردازیم.

هدف اصلی این پژوهش ،سنجش تفاوت میزان دینداری دانشآموزان دبیرستانهـای
خلخال در استفاده از شبکههای ماهوارهای است که در این راه ،اهداف ویژه زیـر را مـدنظر
قرار داده است:
 .7سنجش تفاوت بعد اعتقادی دینداری دانشآموزان دبیرستانهای شـهر خلخـال در میـزان
استفاده از شبکههای ماهوارهای؛
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 .8سنجش تفاوت بعد مناسکی دینداری دانشآموزان دبیرستانهای شهر خلخـال ،در میـزان
استفاده از شبکههای ماهوارهای؛
 .3سنجش تفاوت بعد عاطفی دینداری دانشآموزان دبیرستانهای شـهر خلخـال ،در میـزان
استفاده از شبکههای ماهوارهای؛
 .6سنجش تفاوت دینداری دانشآموزان دبیرستانهـای شـهر خلخـال ،در میـزان اسـتفاده از
شبکههای ماهوارهای.
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پیشینه پژوهش
محقق و
سال انجام تحقیق

نتایج عمده

عنوان پژوهش

هدف از تحقین ،سنجش میزان دینداری جوانان و عوامل مؤثر بر آن
سنجش دینداری جوانان و
محمدصادق ()7319

عوامل مؤثر بر آن
(دانشآموزان سال سوم و
پیش دانشگاهی شیراز)

بوده است .برای سنجش دینداری از الگوی گالک و استارک
استفاده شده است که دینداری را شامل  6بعد اعتقادی ،تجربی،
پیامدی و مناسکی تعری

کردهاند .در این بررسی ،نقش عوامل

جامعه پذیری مانند خانواده ،مدرسه و وسایل ارتباط جمعی بر
دینداری جوانان مورد بررسی قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش بیانگر این امر بود که افراد نمونه از عقاید و
باورهای دینی بسیار قوی برخوردار هستند ،بهطوری که نزدیک به
صددرصد پاسخگویان به وجود خداوند ،عدالت خداوند ،پیامبر
اکرم(ص) ،وجود قیامت و پیروی از ائمه اطهار(ع) اعتقاد دارند64 .

بررسی رابطة دینداری با
سرمدی ()7365

بازدههای تربیتی
دانشآموزان مقطع متوسطة
شهر قم

درصد آزمودنیها نماز میخوانند و  %96روزه میگیرند %91 .بر
رازداری و  %60/0بر وفای به عهد و قول و قرارها ت کید دارند%67 .
آزمودنیها به فداکاری در راه دفاع از میهن و  %16به رعایت حقوق
دیگران قائل بودند .از سوی دیگر ،بین تحصیالت و شیل پدر ،ناحیه
محل تحصیل ،با دینداری رابطه م بت معنادار و بین درآمد و هزینه
خانوار با دینداری رابطه منفی معنادار وجود دارد .نکته جالب این
که میانگین اغلب شاخوهای دینداری و بازدههای تربیتی دختران
باالتر از پسران به دست آمد.
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محقق و
سال انجام تحقیق

نتایج عمده

عنوان پژوهش

سنجش میزان دینداری افراد براسا

مدل چند بعدی گالک و

استاک صورت پذیرفته و گرایش به جهانی شدن نیز به عنوان
رابطة دینداری و گرایش
نوبخت ()7361

به جهانی شدن در میان
کارکنان منطقه ویژه انرژی
پار

(پدیده ای نوظهور و در حال شدن) به دلیل پیچیدگی ابعاد آن در
چهار بعد :ارتباطات ،فرهنگ ،اقتصاد و سیاست مورد سنجش واقع
شده است .نتای تحلیل دو متییره حاکی از وجود رابطه معنادار میان
متییرهای ابعاد چهارگانه دینداری (اعتقادی ،عاطفی ،مناسکی و
پیامدی) و میزان کل دینداری با جهانی شدن میباشد .همچنین نتای
معادله رگرسیون بیانگر وجود رابطهای م بت و مستقیم بین دینداری
و جهانی شدن است.

تبیین وضعیت دینداری
گنجی ()7363

دانشجویان دانشگاه
اصفهان

در ایــن نوشــتار ،ابعــاد متنــوع دینــداری براســا

الگــوی گــالک و

استارک به پن وجه اعتقـادی ،عـاطفی ،مناسـکی ،پیامـدی و دانشـی
(فکری) تقسیم شده و شاخوهای هـر کـدام از آنهـا بـا آمـوزههـای
اسالمی تلفین گردیدهاند.
یافتههای این پژوهش نشانگر تمایالت زیاد مذهبی پاسخگویان و در
کنار آن تمایل شدید آنان به دموکراسی و مشارکت سیاسی عمومی

اسالم و دموکراسی ،مطالعه

است .در عین حال ،رابطه آماری معناداری میان دو متییر تمایل به

موحد و همکاران

جامعهشناختی رابطه بین

دموکراسی و دینداری مشاهده شده است .همچنین تفاوت معنیدار

()7360

دینداری و تمایل به

میان مشاغل گوناگون نسبت به دموکراسی و عدم وجود تفاوت

دموکراسی در شیراز

معنادار میان زنان و مردان ،و وجود بیشترین میزان همبستگی
میان ارزشهای دینی با تمایل به دموکراسی از دیگر یافتههای
مهم این پژوهش است.

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته
 .0بعد اعتقادی دینداری
تعری

نظری :آن چیزی است که انتظار میرود پیروان یک دین بـدان اعتقـاد داشـته باشـند.

گالک و استارک این باورها را در هر دین به سه نوع تقسیم کردهاند« :باورهای پایهای مسلم ،کـه
ناظر بر شهادت به وجـود خـدا و معرفـی ذات و صـفات اوسـت .باورهـای غـایتگرا ،کـه هـدف و
خواست خدا از خلقت انسان و نقش او در راه نیل بـه ایـن هـدف اسـت .باورهـای زمینـهسـاز کـه
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روش های ت مین اهداف و خواست خداوند و اصول اخالقی را که بشر برای تحقن آن اهداف باید
به آنها توجه کند ،دربر میگیرد ».گالک و استارک بُعد باور یا عقیدتی را بُعد ایدئولوژیکی نیـز
نامیدهاند (گالک و استارک ،به نقل از سراجزاده46 :7366 ،ـ.)16

تعری

عملی :این بعد از دینداری در این تحقین بـا شـاخوهـایی ،ماننـد :اعتقـاد بـه خـدا،

زندگی پس از مر  ،اعتقاد به وجود شـیطان و ...بـا اسـتفاده از طیـ

لیکـرت سـنجیده مـیشـود

(سؤاالت .)9-74

 .1بعد مناسکی (عمل) دینداری
تعری

نظری :نظام اعتقادی در هر دینی وجود دارد ،اما این اعتقـادات بـه صـورت مناسـک

نمود عینی مییابند« .تمام ادیان بنابر اقتضای نوع الهیات خود ،نحوه خاصی از عمل و زیست را بـر
مؤمن الزام میکنند که همان عمل دینی است .این عمل خواهناخواه ،در پرتو نظام فقهی و اخالقـی
سامان میپذیرد ».بعد عمل یا مناسک ،اعمال دینی مشخصی نظیر عبادتهای فـردی ،نمـاز ،روزه،
صدقه ،زکات و ...را دربر میگیرد (گالک و استارک ،به نقل از سراجزاده46 :7366 ،ـ.)16

تعری

عملی :این بعد از دینداری در این تحقین با شاخوهایی ماننـد نمـاز خوانـدن ،روزه

گرفتن ،خمس و زکات دادن و ...با استفاده از طی

لیکرت سنجیده میشود (سؤاالت .)71-86

 .3بعد تجربی دینداری
تعری
و عواط

نظری :تجربه دینی با احساسات ،تجربیات و درون فرد دیندار مرتبط است .احساسات
دینی وجه عالی تری از دینداری است که کامال قلبی و درونی بوده و برخالف مناسـک

و مراسم آیینی نمود بیرونی ندارد .در واقع ،تجربه واقعه ای است که شخو خواه به عنوان عامل و
خواه به عنوان ناظر ،آن را تجربه کرده و نسبت به آن آگاه و مطلع است .گالک و استارک تجربـه
دینی را چندین نوع می دانند :ت ییدی :حس مودت و ت یید به وجود خدا؛ ترغیبی :گزینش آگاهانه
خدا و اشتیاق به او؛ شیدایی :حس صمیمیت و شور و وجد نسبت به خـدا؛ وحیـانی :مـورد اعتمـاد
خدا واقع شدن و کارگزار و فرستاده خداوند بودن(گالک و استارک ،به نقل از سراجزاده:7366 ،
46ـ.)16
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تعری

عملی :این بعد از دینداری ،در این تحقین با شاخوهایی ،ماننـد :احسـا

در مکانهای مذهبی ،پوچ بودن زندگی بدون اعتقادات دینی ،احسا
و ...با استفاده از طی

معنویـت

رابطه نزدیک داشتن با خدا

لیکرت سنجیده میشود (سؤاالت .)80-89

 .4شبکههای ماهواره ای
تعری

نظـری  :جـان بروکشـایر تامپسـون معتقـد اسـت کـه اسـتفاده از رسـانههـای ارتبـاطی

(ماهواره) شامل آفرینش انواع جدید روابط اجتماعی و راه های تازه رابطه خود بـا دیگـران اسـت.
افراد هنگام استفاده از رسانههای ارتباطی ،وارد اشکال تعاملی میشوند که از جنبههـای خـاص ،بـا
نوع تعامل رودررو که خصیصه بیشتر برخورهای زندگی روزمره است ،تفاوت دارد .افراد قادر بـه
کنش دیگرانی هستند که از نظر فیزیکی غایباند یا در واکنش به دیگرانی عمل مـیکننـد کـه در
محلهای دور واقع شدهاند .استفاده از رسانههای ارتباطی ،سازمانهای مکانی و زمانی اجتمـاعی را
به طریقی بنیادین ،دگرگون کرده است و اشکال تازهای از عمل و تعامل و شـیوههـای جدیـدی از
اعمال قدرت می آفریند که دیگر پیوندی با سهیم شدن در یک محل مشـترک ندارنـد (تامپسـون،
. )9 :7365

تعری

عملی :این متییر در این تحقین با شاخوهایی مانند استفاده از شبکههای فارسیزبـان

ماهواره ،استفاده از شبکههای خارجیزبان مـاهواره ،دیـدن فـیلم ،گـوش دادن بـه موسـیقی و ...بـا
استفاده از طی

لیکرت سنجیده میشود (سؤاالت .)35-60

چارچوب نظری پژوهش
در انتخاب چارچوب نظری ،بعد از مرور نظریههای مطربشده در ایـن پـژوهش ،از نظریـات
امانوئل کاستلز ،یورگن هابرما  ،لئون فستینگر ،جان بروکشایر تامپسون و الگوی ابعاد دیـنداری
گالک و استارک برای بررسی رابطه بین متییر مستقل و وابسته استفاده شده است.
 امانوئل کاستلز اثرهـای گسـترش رسـانههـای ارتبـاطی و مهـمتـر از آن ،اثرهـای گسـترشفناوری های اطالعات بر زندگی اجتماعی انسانها را بررسی کرده است .بهنظر کاسـتلز ،افـزون بـر
حوزه اقتصاد ،حوزه های سیاست و فرهنگ (دین) نیز کامال تحت ت ثیر فناوریهای اطالعاتی قـرار
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گرفته و دگرگونیهای عظیمی در آنها پدیدار شده یا در حال پدیدار شدن است .کاسـتلز جامعـه
کنونی را با عنوان جامعه شبکهای مینامد؛ یعنی جامعه ای که تمامی عناصر آن بـه واسـطه فنـاوری
اطالعاتی در هم تنیدهاند .در چنین جامعهای دگرگونیهای عظیمی در حوزههای هویت و فرهنگ
پدیدار شده یا در حال ظهور است .از یک طرف ،فرهنگ مدرن ـ غالبا غربی ـ در حال گسترش به
سراسر جهان و بسط هژمونی خود است و از سوی دیگر ،در برابر هژمونی این فرهنـگ مـدرن ،در
حوزههای دینی ،فرهنگی ،ملی ،قومی و محلی مقاومتهایی در سراسر جهان (حتی در بخشهـایی
از جهان توسعهیافته) پدیدار شده است (کاستلز83 :7365 ،ـ.)89
به نظر او ،بنیادگرایان دینی ،ملیگرایـان ،محلـیگرایـان ،طرفـداران حقـوق زنـان و مـدافعان
محیط زیست ،فاعالن (سوژه های) نوظهور در عصر اطالعات هستند .آنها امروز سـنگر مبـارزه بـا
جهانی شدن را برپا داشتهاند و هویتهای جمعی خودشان را میسازند (پوالدی.)7361 ،
عمومی ترین نظریه از میان تمام نظریههای هماهنگی و نظریهای کـه گسـتردهتـرین دادههـای
تجربی را به وجود آورده است ،نظریه ناهماهنگی شناختی لئون فستینگر است .این نظریـه در عـین
حال ،مناقشه زیادی نیز در حـوزه روانشناسـی اجتمـاعی ایجـاد کـرده اسـت .مفهـوم سـازگاری و
هماهنگی بر این فرض استوار است که ناهماهنگی موجب تـنش روان شـناختی یـا ناسـازگاری در
انسانها می شود که نتیجه آن فشار درونی برای از میان بردن یـا کـاهش ناهمـاهنگی و در صـورت
امکان ،حصول هماهنگی است (سورین و تانکارد.)877 :7367 ،
برحسب نظریه ناهماهنگی ،دو عنصر از آگاهی در رابطهای ناهماهنگ قرار دارند .اگر بـا در
نظر گرفتن این دو عنصر به تنهایی ،مشاهده یک عنصـر از عنصـر دیگـر پیـروی کنـد .م ـل دیگـر
نظریه های هماهنگی ،در این نظریه اعتقاد بر این است که ناهماهنگی کـه از جهـت روان شـناختی
ناراحــتکننــده اســت ،شــخو را بــه کوشــش بــرای کــاهش ناهمــاهنگی و حصــول همــاهنگی
برمی انگیزد .و افزون بر کوشش برای کاهش ناهماهنگی ،شخو فعاالنه از موقعیتها و اطالعـاتی
که احتمال دارد ناهماهنگی را افزایش دهند ،پرهیز میکند .در ناهماهنگی شـناختی عناصـر مـورد
بحث ممکن است .7 :با یکدیگر بیارتبـاط باشـند .8 ،بـا یکـدیگر سـازگار باشـند .3 ،بـا یکـدیگر
ناسازگار باشند .الزم نیست روابط از نظر منطقی با سازگاری یا ناسازگاری مرتبط باشند (سورین و
تانکارد.)884 :7367 ،
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اما ت کید اصلی این نظریه بیشتر روی چگونگی اسـتفاده افـراد از اطالعـات اسـت .اطالعـات
جدیدی کـه افـراد از رسـانههـایی م ـل مـاهواره دریافـت مـیکننـد ،ممکـن اسـت بـا اطالعـات و
شناختههای افراد که بر اثر جامعهپذیری و ت ثیر مکان و سرزمین دارند ،ناهماهنگ یا ناسازگار باشد
و افراد را دچار تنش شناختی کند و به سوی یکی از مهمترین تنشهـا یعنـی تضـعی

دیـن سـوق

دهند و در حوزه رفتار نیز ممکن است افراد با ناهنجاریهای رفتاری بریده از واقعیت مواجه شوند.
یورگن هابرما

نیز به عنوان یکی از مهمترین نظریهپردازان انتقادی ،به ظهـور فنـاوریهـای

ماهواره ای و اطالعات دیجیتالی و ت ثیر آن در فرایند جهانیشدن ت کید کرده اسـت .بـه نظـر وی،
اگر چه مهمترین بعد این جهانیشدن ،جهانی شدن اقتصاد بوده ،امـا در عرصـههـای فرهنگـی نیـز
گرایش به تولیدات فرهنگی خاص ،نوعی همسازی در فرهنـگهـا را بـه دنبـال داشـته اسـت .وی
معتقد است که فرهنگ کاالییشده امریکا نهتنها خود را بر سرزمینهای دور تحمیل میکند ،بلکه
حتی در غرب نیز معنادارترین تفاوتها را کمرنگ و ریشهدارترین سنتهای محلی (دینداری) را
سستبنیان کرده است (رفعتجاه و شکوری.)7366 ،
جان بروکشایر تامپسون معتقد است که استفاده از رسانههای ارتباطی ،شـامل آفـرینش انـواع
جدید روابط اجتماعی و راههای تازه رابطه خود با دیگران است .افراد هنگام استفاده از رسانههـای
ارتباطی ،وارد اشکال تعاملی میشوند که از جنبههای خاص ،با نـوع تعامـل رودررو کـه خصیصـه
بیشتر برخوردهای زندگی روزمره است ،تفاوت دارد .افراد قادر به کنش با دیگرانی هسـتند کـه از
نظر فیزیکی غایباند یا در واکنش به دیگرانی عمل میکنند که در محلهای دور واقـع شـدهانـد.
استفاده از رسانه های ارتباطی ،سازمان های مکانی و زمانی اجتماعی را به طریقی بنیادین ،دگرگون
کرده است و اشکال تازهای از عمل و تعامل و شیوههای جدیدی از اعمال قـدرت مـیآفرینـد کـه
دیگر پیوندی با سهیم شدن در یک محل مشترک ندارند (تامپسون.)9 :7365 ،
به اعتقاد تامپسون ،تملک محلی محصوالت جهانی رسانه ها ،منبـع تـنش و سـتیزه بـالقوه نیـز
هست ،زیرا محصوالت رسانهای میتواند تصاویر و پیامهایی را انتقال دهد که با ارزشهای مـالزم
با شیوه سنتی زندگی (دینداری) برخورد تعارضی داشته باشند یـا کـامال از آن ارزشهـا پشـتیبانی
نکنند .در بعضی از زمینهها این ناهماهنگی می تواند بخشی از جاذبه محصوالت رسانهای باشد .این
11
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محصوالت به افراد کمک میکند که دوری یا فاصلهای را اختیار و بـدیلهـایی را تصـور کننـد و
در نتیجه ،کاربستهای سنتی را زیر سؤال ببرند (تامپسون.)876 :7365 ،
همچنین در این تحقین از مدل دینداری چند بعدی گـالک و اسـتارک اسـتفاده کـردهایـم.
آنها برای دینداری چهار بعد اصلی را با عنوان ابعاد عمومی الزام دینی مطرب کردهاند .این چهـار
بعد عبارتانـد از .7 :اعتقـادی؛  .8مناسـکی (عمـل)؛  .3تجربـی (عـاطفی)؛  .6پیامـدی (بـه نقـل از
احمدی.)7366 ،
ه مدل تحلیلی پژوهش
متغیرهای زمینهای
سن
وضعیت ت هل

متغیر مستقل

متغیر وابسته

استفاده از

دینداری

شبکههای

اعتقادی

ماهوارهای

مناسکی

عاطفی

فرضیههای پژوهش
 .7بین بعد اعتقادی دینداری دانشآموزان دبیرستانهـای خلخـال و میـزان اسـتفاده آنهـا از
ماهواره تفاوت معنیداری وجود دارد.

 .8بین بعد مناسکی دینداری دانشآموزان دبیرستانهـای خلخـال و میـزان اسـتفاده آنهـا از
ماهواره تفاوت معنیداری وجود دارد.

 .3بین بعد عاطفی دینداری دانشآموزان دبیرسـتانهـای خلخـال و میـزان اسـتفاده آنهـا از
ماهواره تفاوت معنیداری وجود دارد.

 .6بین دینداری دانشآموزان دبیرستانهای خلخال و میزان استفاده آنها از ماهواره تفـاوت
معنیداری وجود دارد.
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روشها و ابزارهای تحقیق
در این پژوهش از روش پیمایشی بـرای جمـعآوری دادههـا و اطالعـات مـورد نیـاز اسـتفاده
خواهد شد .تحقین توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصی

کردن شرایط

با پدیده های مورد بررسی است .اجرای تحقین توصیفی میتواند صرفا برای شناخت بیشتر شـرایط
موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد .تحقین پیمایشی یکی از انـواع تحقیـن توصـیفی
است که برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعـه آمـاری بـه کـار مـیرود (سـرمد و دیگـران،
.)67-65 :7319
جامعه آماری این تحقین ،دانشآموزان مقطـع متوسـطه شـهر خلخـال هسـتند کـه تعدادشـان
 8663نفر است.
حجــم نمونــه در ایــن تحقیــن ،شــامل  330نفــر اســت کــه بــا اســتفاده از فرمــول کــوکران
(

= ) hو به شرب زیر تعیین شد.
( N=8663تعداد کلّ جامعه آماری)
( d=5/50خطای احتمالی مجاز)
( t=7/94ضریب اطمینان)
( P=5/0احتمال وجود صفت)
( q=5/0احتمال عدم وجود صفت).
در این تحقین از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم برحسب تعداد مدرسهها اسـتفاده

خواهد شد .در مرحله اول ،تعداد دانشآموزان هر مدرسه را به کل جامعه آماری تقسیم میکنیم و
سپس با ضرب در کلّ حجم نمونه ،سهم هر مدرسه از حجم نمونه برآورد میشود .در مرحله دوم،
کال های هر مدرسه شمارهگذاری میشـود و برحسـب حجـم نمونـه مـورد نیـاز آن مدرسـه ،بـه
صورت تصادفی  7یا  8کال

از هر مدرسه انتخاب و سپس پرسشنامهها توزیع میشود.

در این تحقین ،از پرسشنامه که رای تـرین تکنیـک در تحقیـن پیمایشـی اسـت اسـتفاده شـده
است ،پرسشنامه نیز به شکل طی

لیکرت پن گزینهای خواهد بود.
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جدول  .0حجم نمونه دانشآموزان با تفکیک مدرسهها
ردیف

عنوان مدرسه

تعداد دانشآموزان

حجم نمونه

0

علی بن ابیطالب

856

86

1

امام خمینی و تیزهوشان

846

34

3

دانش

834

38

4

بهشتی

737

76

5

شهید نامجو و باهنر

05

1

1

مطهری

05

1

7

آزادگان

10

75

8

باقرالعلوم

884

37

1

الزهراء

330

60

02

سمیه

876

89

00

نمونه دولتی عفت

876

89

01

محدثه

753

76

03

فضه و فدک

340

69

8663

330

جمع کل

منبع :اداره کل آموزش و پرورش شهر خلخال

در این تحقین از اعتبار صوری استفاده کرده ایم .اعتبار صـوری مبتنـی بـر داوری و قضـاوت
متخصصان است .در اعتباریابی صوری دو سؤال مطرب میشود :اول ،آیا ابزار ،موضوع مـورد نظـر
را میسنجد؟ دوم ،آیا این ابزار فراهمشده نمونه مناسبی برای آن پدیده مورد نظر هست یا نـه؟ بـه
هر صورت باید به یاد داشت که اعتبار صوری وابسـته بـه اسـتقالل و منطـن محقـن اسـت (قاضـی
طباطبایی.)73 :7367 ،
در این باره ،پرسشنامه تهیهشده به تعدادی از استادان خبره و برگزیده جامعهشناسی داده شـد.
وفاق آنها در مورد شاخوها ،دلیل روشنی بر اعتبار پرسشنامه طراحیشده است.
متداول تـرین روش در سـنجش قابلیـت اعتمـاد اسـتفاده از روش آلفـای کرونبـاخ اسـت .در
بررسی آلفای کرونباخ که مقدار آن بین  -7>a>7است ،اگر آلفای کرونباخ مسـاوی یـا بیشـتر از
71

مطالعة سنجش تفاوت میزان دینداری دانشآموزان دبیرستانهای شهر خلخال در استفاده از شبکههای...

 15درصد بود ،می گوییم پرسشنامه دارای اعتماد است و اگر این مقدار منفی شـد ،بـدین معناسـت
که پرسشنامه دارای اشکاالت فراوانی است .در واقع ،آلفای کرونبـاخ ،همگـونی بـین گویـههـا را
میسنجد (ساروخانی.)869 :7366 ،
برای بررسی آلفای کرونباخ پرسشنامه تحقین حاضر ،ابتدا نمونهای شـامل سـی پرسشـنامه در
بین دانشآموزان مقطع متوسطه شهر خلخال که به صورت کامال تصادفی انتخاب میشوند ،پخش
خواهد شد .سپس از طرین نرمافزار ( )spssبرای هر کـدام از متییرهـای مسـتقل ،آلفـای کرونبـاخ
مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  .1ضریب آلفای کرونباخ
متییر مستقل

آلفا

بعد مناسکی

65

بعد اعتقادی

46

بعد عاطفی

14

پس از کدگذاری و به دسـت آمـدن دادههـا ،آنهـا را بـه وسـیله رایانـه و بـا نـرمافـزار spss

پردازش کردیم .برای تجزیه و تحلیل اطالعـات از جـداول توصـیفی و تقـاطعی اسـتفاده شـد و بـا
استفاده از اطالعات جداول به دستآمده ،تجزیه و تحلیل اطالعات صورت گرفت.

یافتههای تحقیق
یافتههای توصیفی
سن:

مطابن با دادههای به دسـت آمـده از سـن پاسـخگویان ،جـدول فراوانـی سـن پاسـخگویان در
جدول ( )3ارائه شده است .جدول زیر توزیع سن پاسخگویان را نشان میدهد.
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جدول  .3توزیع پاسخگویان برحسب سن
سن

فراوانی

درصد

70-74

763

68/1

71-76

706

64

 79و باالتر

36

77/3

جمع

330

755

مطابن با جدول فوق کمترین سن برابر با  70سال و بیشترین سن  79سال و باالتر بـوده اسـت.
بیشتر پاسخگویان نیز در مقطع سنی  71-76قرار دارند.
وضعیت تأهل:
جدول  .4توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل
وضعیت تأهل

فراوانی

درصد

مجرد

375

98/0

مت هل

80

1 /0

جمع

330

755/5

مطابن با جدول فوق  98/0درصد از کل پاسخگویان مجرد و دارای بیشـترین فراوانـی
بودهاند .همچنین  1/0درصد از پاسخگویان مت هل بوده و کمترین فراوانی را داشتهاند.
میزان تحصیالت پدر:

میزان تحصیالت پدر نشاندهنده میزان سالهای اشتیال به تحصیل ،پدر پاسخگویان است .بر
این اسا  ،دادههای جمعآوریشده به شرب جدول زیر است.
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جدول  .5توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیالت پدر
میزان تحصیالت پدر

فراوانی

درصد

بی سواد

73

3 /9

تا سیکل

36

77/3

تا دیپلم

16

83/3

فوق دیپلم

95

84/9

لیسانس

95

84/9

فوق لیسانس و باالتر

84

1 /6

جمع

330

755/5

نتای جدول نشان میدهد  84/9درصد پاسخگویان سـطح تحصـیالت پدرشـان کـاردانی یـا
کارشناسی بوده و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اسـت و  3/9درصـد پاسـخگویان نیـز
اعالم کردهاند که پدرشان بیسواد است.
میزان تحصیالت مادر:
جدول  .1توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیالت مادر
میزان تحصیالت مادر

فراوانی

درصد

بی سواد

84

1 /6

تا سیکل

11

83

تا دیپلم

774

36/4

فوق دیپلم

46

79/7

لیسانس

84

1 /6

فوق لیسانس و باالتر

84

1 /6

جمع

330

755/5
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نتای جدول نشان میدهد  36/4درصد را پاسخگویانی تشکیل دادهاند که سـطح تحصـیالت
مادرشان دیپلم بوده و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و  84/5درصـد پاسـخگویان
نیز اعالم کردهاند که مادرشان بیسواد است.
نوع شغل پدر:
جدول  .7توزیع پاسخگویان برحسب نوع شغل پدر
نوع شغل پدر

فراوانی

درصد

کارگر

78

3 /4

بازاری

80

71/0

کارمند

767

06

آزاد

771

36/9

جمع

330

755/5

نتای جدول نشان میدهد که  06/5در صد از پاسـخگویان نـوع شـیل پـدر خـود را کارمنـد
اعالم کردهاند و دارای بیشترین فراوانی هستند .همچنین  71/0درصد از پاسخگویان شیل پدرشـان
کارگری بوده و کمترین فراوانی را داشتهاند.
نوع شغل مادر:
جدول  .8توزیع پاسخگویان برحسب نوع شغل مادر
نوع شغل مادر

فراوانی

درصد

بازاری

40

79/6

کارمند

07

70/8

خانه دار

879

40/6

جمع

330

755/5

نتای جدول نشان میدهد که  40/6در صد از پاسخگویان نوع شیل مادر خود را خانـهداری
اعالم کردهاند و دارای بیشترین فراوانی هستند .همچنین  70/8درصد از پاسخگویان نیز نـوع شـیل
مادر خود را کارمند معرفی کردهاند و دارای کمترین فراوانی هستند.
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آیا از برنامه شبکههای ماهوارهای استفاده میکنید؟
میــزان اســتفاده از شــبکههــای مــاهواره ای بــه دو گــروه بلــه و خیــر تقســیم شــده کــه در
جدول ( ) 9ارائه شده است .جدول زیر توزیع فراوانـی میـزان اسـتفاده از شـبکههـای مـاهوارهای را
نشان میدهد.
جدول  .1توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای
میزان استفاده از شبکههای ماهوارهای

فراوانی

درصد

بله

767

06/5

خیر

706

64/5

جمع

330

755/5

هر روز چند ساعت از شبکههای ماهوارهای استفاده میکنید؟
فراوانی زمان استفاده از شبکههای ماهوارهای در جدول ( )75ارائه شده است.
جدول  .02توزیع پاسخگویان برحسب زمان استفاده از شبکههای ماهوارهای
زمان استفاده از شبکههای ماهوارهای

فراوانی

درصد

کمتر از یک ساعت

84

76/34

دو الی سه ساعت

774

46/56

بیشتر از  6ساعت

39

87/06

جمع

767

755/5
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تفکیک نمونه برحسب متغیر بعد اعتقادی دینداری
جدول  .00آمارههای توصیفی
بعد اعتقادی دینداری

میانگین

مد

انحراف استاندارد

3/7756

3

7/60668

با توجه به جدول ( )77میتوان گفت متییر بعد اعتقـادی دیـنداری دارای میـانگین 3/7756
است .مقدار انحراف معیار نشان میدهد که متوسط پراکندگی بعد اعتقادی دیـنداری از میـانگین
 7/60668است.
جدول  .01بررسی توزیع متغیر بعد اعتقادی دین داری
فراوانی

درصد فراوانی نسبی

کامال مخالفم

40

79/6

مخالفم

39

77/4

نظری ندارم

786

36/8

موافقم

5

5

کامال موافقم

753

35/1

جمع

330

755/5

در جدول ( )78مشاهده میشود که میـزان امتیـازات بعـد اعتقـادی دیـنداری بـه چـه
صورت تفکیک شده است .با توجه به این جدول ،میتوان گفـت بیشـترین درصـد ()36/8
مربوط به رده سوم (نظری ندارم) است.
تفکیک نمونه برحسب متغیر بعد مناسکی دینداری
جدول  .03آمارههای توصیفی
بعد مناسکی دین داری

میانگین

مد

انحراف استاندارد

8/9915

3

7/77646
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با توجه به جدول ( )73می توان گفت متییر بعد مناسـکی دیـنداری دارای میـانگین 8/9915
است .مقدار انحراف معیار نشان میدهد که متوسط پراکندگی بعد مناسکی دینداری از میـانگین،
 7/77646است.
جدول  .04بررسی توزیع متغیر بعد مناسکی دین داری
فراوانی

درصد فراوانی نسبی

کامال مخالفم

39

77/4

مخالفم

40

79/6

نظری ندارم

770

36/3

موافقم

95

84/9

کامال موافقم

84

1 /6

جمع

330

755/5

در جدول ( )76مشاهده میشود که میزان امتیازات بعد مناسـکی دیـنداری بـه چـه صـورت
تفکیک شده است .با توجه به این جدول ،میتوان گفت بیشترین درصد ( )5/36/3مربـوط بـه رده
سوم (نظری ندارم) است.
تفکیک نمونه برحسب متغیر بعد عاطفی دینداری
جدول  .05آمارههای توصیفی
بعد عاطفی دینداری

میانگین

مد

انحراف استاندارد

3/0468

0

7/39386

با توجه به جدول ( )70میتوان گفت متییـر بعـد عـاطفی دیـنداری دارای میـانگین 3/0468
است .مقدار انحراف معیار نشان میدهد که متوسط پراکندگی بعد عـاطفی دیـنداری از میـانگین،
 7/39386است.
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جدول  .01بررسی توزیع متغیر بعد عاطفی دینداری
فراوانی

درصد فراوانی نسبی

کامال مخالفم

39

77/4

مخالفم

39

77/4

نظری ندارم

16

83/3

موافقم

08

70/0

کامال موافقم

781

31/9

جمع

330

755/5

در جدول ( )74مشاهده میشود که میزان امتیـازات بعـد عـاطفی دیـنداری بـه چـه صـورت
تفکیک شده است .با توجه به این جدول ،میتوان گفـت بیشـترین درصـد ( )31/9مربـوط بـه رده
پنجم (کامال موافقم) است.
تفکیک نمونه برحسب متغیر دینداری کلی
جدول .07آمارههای توصیفی
دینداری کلی

میانگین

مد

انحراف استاندارد

3/4666

0

7/36934

با توجه به جدول ( )71میتوان گفت متییـر دیـنداری کلـی دارای میـانگین  7/4666اسـت.
مقدار انحراف معیار نشان میدهد کـه متوسـط پراکنـدگی دیـنداری کلـی از میـانگین7/36934 ،
است.
جدول  .08بررسی توزیع متغیر دینداری کلی
فراوانی

درصد فراوانی نسبی

کامال مخالفم

39

77/4

مخالفم

84

1/6

نظری ندارم

97

81/8

موافقم

36

77/3

کامال موافقم

767

68/7

جمع

330

755/5
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در جدول ( )76مشاهده میشود که میزان امتیازات دینداری کلی بـه چـه صـورتی تفکیـک
شده است .با توجه به این جدول ،میتوان گفت بیشترین درصد ( )68/7مربوط به رده پنجم (کامال
موافقم) است.
آمار استنباطی
فرضــیه اول :تفــاوت بــین اســتفاده از شــبکههــای مــاهوارهای و بعــد اعتقــادی دیــنداری
دانشآموزان
فرض صفر « :بین استفاده از شبکههای مـاهوارهای و بعـد اعتقـادی دیـنداری دانـشآمـوزان

رابطه وجود نداردH 0 :  1  2 ,......, n ».

فرضیه مقابل « :بین میزان استفاده از شبکههـای مـاهوارهای و بعـد اعتقـادی دیـنداری

دانشآموزان رابطه وجود داردH 1 :  1  2 ,......, n ».

جدول  .01آزمون  T-Testبین استفاده از شبکههای ماهوارهای
و بعد اعتقادی دینداری دانشآموزان
انحراف

متغیر

فراوانی

میانگین

بله

767

8/46

7/60

خیر

706

3/44

7/80

استاندارد

واریانس

7/965

سطح
معنیداری

5/745

T

-4/686

سطح
معنیداری

5/555

مطابن با جدول ( )79اندازه  Tبرابر -4/686با سطح معنـیداری  5/555شـده ،پـس مـیتـوان
فرض صفر را رد کرد .یعنی واریانس دو گروه با هم برابر نیست و گروهها از لحـاظ بعـد اعتقـادی
دینداری با یکدیگر تفاوت دارند .به دلیـل ایـن کـه میـانگین گـروه دوم (کسـانی کـه از مـاهواره
استفاده نمیکنند) از میانگین گروه اول (کسـانی کـه از مـاهواره اسـتفاده مـیکننـد) ،بیشـتر اسـت
میتوان گفت که بعد اعتقادی دینداری در بین کسانی کـه از مـاهواره اسـتفاده نمـیکننـد ،بیشـتر
است.
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فرضــیه دوم :تفــاوت بــین اســتفاده از شــبکههــای مــاهوارهای و بعــد مناســکی دیــنداری
دانشآموزان
فرض صفر « :بین استفاده از شبکههای مـاهوارهای و بعـد مناسـکی دیـنداری دانـشآمـوزان

رابطه وجود نداردH 0 :  1  2 ,......, n ».
فرضــیه مقابــل« :بــین میــزان اســتفاده از شــبکههــای مــاهوارهای و بعــد مناســکی دیــنداری

دانشآموزان رابطه وجود داردH 1 :  1  2 ,......, n ».
جدول  .12آزمون  T-Testبین استفاده از شبکههای ماهوارهای
و بعد مناسکی دینداری دانشآموزان
انحراف

متغیر

فراوانی

میانگین

بله

767

8/46

5/96

خیر

706

3/68

7/78

واریانس

استاندارد

7/146

سطح
معنیداری

5/760

T

-4/169

سطح
معنیداری

5/555

مطابن با جدول ( )85اندازه  Tبرابر -4/169با سطح معنـیداری  5/555شـده ،پـس مـیتـوان
فرض صفر را رد کرد :یعنی واریانس دو گروه با هم برابر نیست وگروههـا از لحـاظ بعـد مناسـکی
دینداری با یکدیگر تفاوت دارند .به دلیـل ایـن کـه میـانگین گـروه دوم (کسـانی کـه از مـاهواره
استفاده نمیکنند) از میانگین گـروه اول (کسـانی کـه از مـاهواره اسـتفاده مـیکننـد) بیشـتر اسـت
میتوان گفت که بعد مناسکی دینداری در بین کسانی کـه از مـاهواره اسـتفاده نمـیکننـد ،بیشـتر
است.
فرضیه سوم :تفاوت بین استفاده از شبکههای ماهوارهای و بعد تجربی دینداری دانشآموزان
فرض صفر « :بین استفاده از شبکههای ماهوارهای و بعد تجربی دینداری دانشآموزان رابطه

وجود نداردH 0 :  1  2 ,......, n ».

فرضــیه مقابــل« :بــین میــزان اســتفاده از شــبکههــای مــاهوارهای و بعــد تجربــی دیــنداری

دانشآموزان رابطه وجود داردH 1 :  1  2 ,......, n ».
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جدول  .10آزمون  T-Testبین استفاده از شبکههای ماهوارهای
و بعد تجربی دینداری دانشآموزان
انحراف

متغیر

فراوانی

میانگین

بله

767

8/99

7/67

خیر

706

6/86

7/58

واریانس

استاندارد

77/183

سطح

T

معنیداری

5/557

-9/707

سطح
معنیداری

5/555

مطابن با جدول ( )87اندازه  Tبرابر -9/707با سطح معنـیداری  5/555شـده ،پـس مـیتـوان
فرض صفر را رد کرد؛ یعنی واریانس دو گروه با هم برابر نیست وگـروههـا از لحـاظ بعـد تجربـی
دینداری با یکدیگر تفاوت دارند .به دلیـل ایـن کـه میـانگین گـروه دوم (کسـانی کـه از مـاهواره
استفاده نمیکنند) از میانگین گروه اول (کسـانی کـه از مـاهواره اسـتفاده مـیکننـد) بیشـتر اسـت،
میتوان گفت که بعد تجربی دینداری در بین کسانی که از ماهواره استفاده نمیکنند ،بیشتر است.

فرضــیه چهــارم :تفــاوت بــین اســتفاده از شــبکههــای مــاهوارهای و دیــنداری کلــی
دانشآموزان
فرض صفر « :بین استفاده از شـبکههـای مـاهوارهای و دیـنداری کلـی دانـشآمـوزان
رابطه وجود نداردH 0 :  1  2 ,......, n ».

فرضــیه مقابــل « :بــین میــزان اســتفاده از شــبکههــای مــاهوارهای و دیــنداری کلــی
دانشآموزان رابطه وجود داردH 1 :  1  2 ,......, n ».
جدول  .11آزمون  T-Testبین استفاده از شبکههای ماهوارهای و دینداری کلی دانشآموزان
انحراف

متغیر

فراوانی

میانگین

بله

767

8/99

7/85

خیر

706

6/65

7/85

استاندارد

واریانس

5/515

سطح
معنیداری

T

5/198
-75/146
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سطح
معنیداری

5/555
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مطابن با جدول ( )88اندازه  Tبرابر -75/146با سطح معنیداری  5/555شده ،پـس مـیتـوان
فرض صفر را رد کرد .یعنی واریانس دو گروه با هم برابر نیست وگروهها از لحاظ دینداری کلـی
با یکدیگر تفاوت دارند .بـه دلیـل ایـن کـه میـانگین گـروه دوم (کسـانی کـه از مـاهواره اسـتفاده
نمیکنند) از میانگین گروه اول (کسانی که از ماهواره استفاده میکنند) بیشتر است میتوان گفـت
که دینداری کلی در بین کسانی که از ماهواره استفاده نمیکنند ،بیشتر است.

نتیجهگیری
میزان امتیازهای دینداری با بیشترین درصد ( )5/68/7برای گزینة (کـامال مـوافقم) اسـت بـا
آزمون فرضیه تفاوت بین استفاده از شبکة ماهوارهای در بعد اعتقادی دیـنداری از آزمـون T-test

بهره بردیم .اندازه  Tبرابر  -4/686با سطح معنیداری  5/555شده کـه از  5/50کمتـر اسـت؛ یعنـی
واریانس دو گروه با هم برابر نیست و گروهها از لحاظ بعد اعتقادی دینداری بـا یکـدیگر تفـاوت
دارند .به دلیل این که میانگین گروه دوم (کسـانی کـه از مـاهواره اسـتفاده نمـیکننـد) از میـانگین
گروه اول (کسانی که از ماهواره استفاده میکنند) بیشتر است ،مـیتـوان گفـت کـه بعـد اعتقـادی
دینداری در بین کسانی که از ماهواره استفاده نمیکنند ،بیشتر است .کسانی که از ماهواره استفاده
نمیکنند ،برای نگهداشت دینداریشان ،از چنین ابزاری بهره برداری نمیکنند.
با آزمون فرضیه تفـاوت بـین اسـتفاده از شـبکههـای مـاهوارهای در بعـد مناسـکی دیـنداری
دانشآموزان از آزمون  T- testاستفاده کردهایم .با سطح معنیداری  5/555شده که از  5/50کمتر
است؛ یعنی واریانس دو گروه با هم برابـر نیسـت وگـروههـا از لحـاظ بعـد مناسـکی دیـنداری بـا
یکدیگر تفاوت دارند .به دلیل این که میانگین گروه دوم (کسانی که از ماهواره استفاده نمیکنند)
از میانگین گروه اول (کسانی که از ماهواره استفاده میکنند) بیشتر است ،میتوان گفـت کـه بعـد
مناسکی دینداری در بین کسانی که از مـاهواره اسـتفاده نمـیکننـد ،بیشـتر اسـت .کسـانی کـه از
ماهواره استفاده میکنند دینداری شان حالت مناسـکی دارد و تـ ثیر دیـنداریشـان در رفتارهـای
اجتماعی همانند استفاده از ماهواره اثرگذار نیست.
 بــرای آزمــون تفــاوت بــین اســتفاده از شــبکههــای مــاهوارهای و بعــد تجربــی دیــنداریدانشآموزان از آزمون  T- testاستفاده کردهایم .اندازه  Tبرابر -9/707با سطح معنیداری
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 5/555شده که از  5/50کمتر است ،یعنی واریانس دو گروه با هم برابر نیست وگروههـا از
لحاظ بعد تجربی دینداری با یکدیگر تفاوت دارند .به دلیل ایـن کـه میـانگین گـروه دوم
(کسانی که از ماهواره استفاده نمـیکننـد) از میـانگین گـروه اول (کسـانی کـه از مـاهواره
استفاده میکنند) بیشتر است ،میتوان گفت که بعد تجربی دینداری در بین کسانی کـه از
مــاهواره اســتفاده نمــیکننــد ،بیشــتر اســت .کســانی کــه از مــاهواره اســتفاده نمــیکننــد
دینداری شان به شکل عینی و تجربی در رفتارهایی همانند دیدار از صحنهها مانند ماهواره
نمود مییابد و دینداریشان واقعیتر است.
 برای آزمون تفاوت بین استفاده از شبکههای ماهوارهای و دینداری کلی دانشآمـوزان ازآزمون  Ttestاستفاده کردهایم .اندازه  Tبرابر -75/146با سطح معنیداری  5/555شده کـه
از  5/50کمتر است یعنی واریانس دو گروه با هم برابر نیست وگروهها از لحاظ دیـنداری
کلی با یکدیگر تفاوت دارند .به دلیل اینکـه میـانگین گـروه دوم (کسـانی کـه از مـاهواره
استفاده نمیکنند) از میانگین گروه اول (کسانی کـه از مـاهواره اسـتفاده مـیکننـد) بیشـتر
است ،می توان گفت که دینداری کلی در بین کسانی کـه از مـاهواره اسـتفاده نمـیکننـد
بیشتر است .برایند پژوهش ما بر دینداری بیشتر بر کسانی که از ماهواره استفاده نمیکننـد
حکم میکند.
 برای آزمون تفاوت بین وضعیت ت هل پاسخگویان و اسـتفاده از شـبکههـای مـاهوارهای ازآزمون خی دو استفاده کردهایم .مقـدار خـی دو بـا درجـه آزادی یـک برابـر  5/578شـده
است .سطح معنیداری نیز برابـر  5/638شـده اسـت ..بـر ایـن اسـا  ،فرضـیه تفـاوت بـین
وضعیت ت هل پاسخگویان با استفاده از شبکه های مـاهوارهای ت ییـد نمـیشـود .یعنـی بـین
استفاده از ماهواره و وضعیت ت هل ارتباط معناداری وجود ندارد.
برابــر نتــای بــه دســتآمــده مــیتــوان گفــت کــه نظریــات امانوئــل کاســتلز و نظریــه
ناهماهنگیشناختی لئون فستینگر نتای فرضیههای ما را ت یید میکنند .امانوئل کاستلز آثار گسترش
رسانههای ارتباطی و مهمتر از آن ،آثار گسترش فناوریهای اطالعات بر زندگی اجتماعی انسانها
را بررسی کرده است .به نظر کاستلز ،عالوه بر حوزه اقتصاد ،حوزههای سیاست و فرهنـگ (دیـن)
نیز کامال تحت ت ثیر فناوریهای اطالعاتی قرار گرفتهاند و دگرگونیهای بزرگی در آنها پدیدار
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شده یا در حال پدیدار شدن است .کاستلز جامعه کنونی را با عنوان جامعه شبکهای مینامـد؛ یعنـی
جامعه ای که تمامی عناصر آن به واسطه فنـاوری اطالعـاتی در هـم تنیـدهانـد .در چنـین جامعـهای
دگرگونیهای بزرگی در حوزههای هویت و فرهنگ پدیدار شده یا در حال ظهور اسـت .از یـک
طرف ،فرهنگ مدرن ـ غالبا غربی ـ در حال گسترش به سراسر جهان و بسط هژمونی خود اسـت و
از سوی دیگر ،در برابر هژمونی این فرهنگ مدرن ،در حوزههای دینـی ،فرهنگـی ،ملـی ،قـومی و
محلی مقاومتهایی در سراسر جهان (حتی در بخشهایی از جهان توسعهیافته) پدیدار شـده اسـت
(کاستلز83 :7365 ،ـ .)89به نظر او ،بنیادگرایان دینی ،ملیگرایان ،محلیگرایان ،طرفـداران حقـوق
زنان و مدافعان محـیط زیسـت ،فـاعالن (سـوژه هـای) نوظهـور در عصـر اطالعـات هسـتند .آنهـا
امروز سنگر مبارزه با جهانی شدن را برپا داشـتهانـد و هویـتهـای جمعـی خودشـان را مـیسـازند
(پوالدی.)7361 ،
همچنین عمومیترین نظریه از میان تمام نظریههای همـاهنگی و نظریـهای کـه گسـتردهتـرین
داده های تجربی را به وجود آورده است ،نظریه ناهماهنگی شناختی لئون فستینگر است .این نظریه
در عین حال مناقشه زیادی نیز در حوزه روانشناسی اجتماعی ایجاد کرده است .مفهوم سـازگاری
و هماهنگی بر این فرض استوار است که ناهماهنگی موجب تنش روانشناختی یـا ناسـازگاری در
انسانها می شود که نتیجه آن فشار درونی برای از میان بردن یـا کـاهش ناهمـاهنگی و در صـورت
امکان ،حصول هماهنگی است (سورین و تانکارد.)877 :7367 ،
برحسب نظریه ناهماهنگی ،دو عنصر از آگاهی در رابطهای ناهماهنگ قرار دارند؛ البته با در
نظر گرفتن این دو عنصر به تنهایی ،مشاهده یک عنصـر از عنصـر دیگـر پیـروی کنـد .م ـل دیگـر
نظریه های هماهنگی ،در این نظریه اعتقاد بر این است که ناهمـاهنگی کـه از جهـت روانشـناختی
ناراحــتکننــده اســت ،شــخو را بــه کوشــش بــرای کــاهش ناهمــاهنگی و حصــول همــاهنگی
برمیانگیزانـ د .و عـالوه بـر کوشـش بـرای کـاهش ناهمـاهنگی ،شـخو فعاالنـه از موقعیـتهـا و
اطالعاتی که احتمال دارد ناهماهنگی را افـزایش دهنـد ،پرهیـز مـیکنـد .در ناهمـاهنگی شـناختی
عناصر مورد بحث ممکن است .7 :با یکدیگر بیارتباط باشند .8 ،با یکدیگر سـازگار باشـند .3 ،بـا
یکدیگر ناسازگار باشند .گفتنی است الزم نیست روابط از نظر منطقی با سازگاری یـا ناسـازگاری
مرتبط باشند (سورین و تانکارد.)884 :7367 ،
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اما پافشاری اصلی این نظریه بیشتر روی چگونگی استفاده افراد از اطالعات است .اطالعـاتی
کـه افـراد از رسـانههـای جدیــدی م ـل مـاهواره دریافـت مـیکننــد ،ممکـن اسـت بـا اطالعــات و
شناختههای افراد که در اثر جامعه پذیری و ت ثیر مکان و سـرزمین دارنـد ،ناهماهنـگ یـا ناسـازگار
باشد و افراد را دچار تنش شناختی کند و به سوی یکی از مهمترین تـنشهـا یعنـی تضـعی

دیـن

سوق دهد .در حوزه رفتار نیز ممکن است افراد با ناهنجاریهای رفتاری بریده از واقعیـت ،مواجـه
شوند.

پیشنهادهای پژوهش
 .7با توجه به یافتههای پژوهش ،با افزایش ابعاد دینداری افراد ،از میزان استفاده از شبکههای
ماهوارهای توسط آنان کاسته میشود .بنابراین ،در راستای نهادینه کردن باورهای دینی در
جوانان بایستی از شیوههایی استفاده شـود کـه درآن بـا بیـانی جـذاب بـه ترغیـب دیـن در
جوانان بپردازد .برای این منظور ،باید دین به عنوان یک اعتقاد و میرا فرهنگی احیا شود
تا قابلیت انتقال به نسلهای بعدی را پیدا کند .این امر سبب مـیشـود کـه افـراد داوطلبانـه
برای درونی کردن دین تالش کرده ،باور کنند که بـرای پـذیرفتن دیـن ،اجبـاری در کـار
نیست.
 .8توجه نهادهای آموزشی (دانشگاه ها و مـدار ) بـه اسـتفاده از ابعـاد دیـنداری در کتـب،
مقاالت و کال های در

ضروری به نظر میرسد.
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